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Název práce: Post-kolonová derivatizace v HPLC pro analýzu aminokyselin 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

 X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 X A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují obtížně 

srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 X B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. 

 

Jedná se o kvalitní práci, uceleně a logicky uspořádanou, s minimem formálních chyb. 

 

- nejednotnost psaní jednotek u koncentrace: někde mmol/L, jinde mmol dm-3, mM, ale i Mm 

 

- obrázky 15, 21 a 22: rozsah x-ové osy by měl být větší než hodnota nejvyššího kalibračního bodu 

(3 mmoldm-3), protože pak poslední kalibrační bod splývá s ohraničením grafu 

 

- strana 40, citace 13,15 a 16: slovo „spectrometry“ napsáno s K (spektrometry) 

 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Na straně 18, kapitola 2.3.1 UV spektra se píše, že vzorky AMK byly připraveny jako 2 

mmol/L roztoky, ale na straně 23 obrázek 8 je uvedena koncentrace 3 mmol/L. Jaká je tedy 

skutečná koncentrace? 
 

2. Při použití vysokého podílu organické složky v mobilní fázi je hlavním problémem srážení 

pufrů, které jsou součástí mobilní fáze. Při gradientové eluci aminokyselin jste použila 

gradientový program začínající na 90 % acetonitrilu v mobilní fázi? Nepozorovala jste srážení 

pufru při tak vysokém obsahu organické složky? 
 

3. strana 18, kapitola 2.3.2 HPLC analýza je uvedeno použití dihydrogenfosforečnanu sodného 

pro přípravu pufru o pH 7. Opravu byl použit dihydrogenfosforečnan sodný? Zdál by se mi 

vhodnější hydrogenfosforečnan sodný (pKa kyseliny fosforečné jsou 2,12; 7,21 a 12,67). 
 

4. Citace 1 a 2 jsou z roku 1806 a 1820. Opravu jste je četla? Jak jste se k nim dostala? 
 

5. Vámi vypracovaná metoda online post-kolonové derivatizace zvýšila citlivost detekce 

studovaných aminokyselin, snížila jejich mez detekce. Zkoušela jste využít tuto derivatizační 

metodu pro nějaký reálný vzorek obsahující proteogenní aminokyseliny? Lze předpokládat vliv 

matrice vzorku (vazba bílkovin na měď)? 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  / NE   

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 

 

Datum vypracování posudku: 30.5.2017 

 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. 


